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COMUNICADO
Irmão(a), 
1. O Tratamento Espiritual na SER é totalmente gratuito. 
2. Adquira na livraria da SER o Manual do Paciente, onde encontrará a orientação 

necessária nesta sua nova caminhada. 
3. Use roupas claras no dia do seu Tratamento Espiritual e evite comer carnes. Leia 

o Manual do Paciente.
4. Não é permitido fumar nem usar telefone celular nos locais de atendimento 

espiritual da SER. 
5. Na SER não é permitido frequentar os trabalhos espirituais trajando: shorts, camisetas 

cavadas, minissaias e decotes exagerados. 
6. Atenção para o dia e hora do seu Tratamento Espiritual, porque a Casa tem 

programação com rigidez de horário. 
7. Não esqueça o seu Cartão de Tratamento Espiritual, porque sem ele você não 

poderá fazer o tratamento previsto. 
8. Você poderá tornar-se Associado Mantenedor, ajudando assim no atendimento 

às despesas administrativas e de manutenção da SER. Pagamos impostos, luz, 
telefone, funcionários, material de limpeza e ainda fazemos o trabalho social. 
Muito intenso!

A nossa Casa precisa muito da sua ajuda! Inscreva-se como associado no 
Departamento do Associado - DEPAS - próximo à recepção. Contamos com você!
Agradeço à compreensão e o respeito às normas da Sociedade Espírita Ramatis. 
Boas vindas, siga em frente, muita fé e que Deus abençoe sua caminhada!

Cléia Gonçalves
Presidente da SER
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Nossos colaboradores são voluntários e não 
têm obrigações de horário ou continuidade, não 
possuindo nenhum vínculo empregatício com este 
jornal, em consonância com a lei de imprensa 
5250/67. 

Os textos e anúncios publicados neste jornal são de 
inteira responsabilidade de seus autores. 

DEDICATÓRIA
Eternamente gratos por todos os 
ensinamentos que recebemos, pela 
possibilidade de expressarmos nossas 
ideias e, acima de tudo, pela grande 
oportunidade de termos mais um veículo 
de divulgação da Doutrina de Jesus, Kardec 
e Ramatis, dedicamos eternamente o 
nosso jornal ao Grande Mestre, Antonio 
Plínio da Silva Alvim, fundador e Presidente 
Perpétuo da Sociedade Espírita Ramatis, 
também fundador deste jornal. 

e agradecimentos da Presidente da SER
PALAVRAS
Queridos irmãos,
Mais um ano se findando e nós que aqui estamos, temos tanto a 
agradecer a Deus!
Agradecer por tudo o que vivemos até agora e por todas as 
oportunidades de aprendizado e amadurecimento espiritual, através 
das diversas dificuldades, principalmente as impostas pela pandemia. 
Afinal, tudo na vida é aprendizado.
Estamos retornando aos poucos os diversos tratamentos oferecidos 
pela nossa querida Casa, a Sociedade Espírita Ramatis, nosso “Pronto 
Socorro Espiritual”, nosso “Porto Seguro”.
Graças a Deus e a proteção dos Amigos Espirituais, já retornamos 
com o Passe coletivo, as Palestras do Trat. 2 e da Cromoterapia, a 
Desobsessão, a Antigoécia, o Curso de Espiritismo Universalista, 
a Escola de Médiuns e agora estamos preparando o retorno dos 
tratamentos de Cura, do 8-B e também do Departamento de Infância 
e Juventude da Ramatis.
Tivemos perdas, sim, muitas perdas... Amigos e parentes que 
retornaram à Pátria Espiritual, seja pela pandemia ou por outra causa, 
nos deixando mais sensíveis e emocionalmente muito abalados. 
Mas temos que seguir em frente, buscando força, coragem e com 
fé num novo porvir. Sabemos que essa separação é temporária e 
que cada um tem o seu tempo aqui neste plano terreno. Nós ainda 
temos um tempo a cumprir e precisamos aproveitá-lo para o nosso 
aprimoramento espiritual, buscando o estudo das “Grandes Verdades 
Espirituais” e prática do trabalho fraterno.
Neste momento, em que mais um ano vai chegando ao fim e com a 
proximidade da comemoração do nascimento do nosso Amado Jesus 
de Nazaré, pedimos que abram seus corações e deixem entrar as 
vibrações de amor e gratidão pela oportunidade da vida! Elevemos 
o nosso pensamento, diariamente, a Jesus, pedindo força, coragem 
e discernimento, para que consigamos, com muita fé, transpor as 
portas das dificuldades materiais, para então, vivermos a verdadeira 
vida espiritualizada, ainda aqui no plano terreno. 
E então, eu lhes faço um convite à prática da caridade, juntando-se 
a nós para fazermos a alegria de crianças e adultos (vovôs e vovós) 

carentes, doando alimentos não perecíveis, material de limpeza 
e higiene pessoal, roupas novas ou com pouco uso, sapatos, 
brinquedos novos ou em perfeito estado, chocolates, balas, 
biscoitos e tudo o mais que possa levar a alegria a irmãos muito 
carentes, assistidos pela nossa Casa. 
Como disse Francisco de Assis, “é dando que se recebe”. E com 
certeza, recebemos as bênçãos de Deus!
Desejo a todos (médiuns, pacientes, associados efetivos, 
funcionários e amigos da SER) um Natal de grandes reflexões, 
muito Amor, Paz e União! 
Que 2022 seja um ano de renovação e crescimento espiritual para 
todos nós! Que Jesus abençoe a todos!
 

Cléia Gonçalves 
Presidente da SER
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ANTE O DIVINO SEMEADOR
NA INTIMIDADE DOMÉSTICA

Emmanuel

Jesus é o Sublime Semeador da Terra e a 
Humanidade é a Lavoura de Deus em suas 
Divinas Mãos.
Lembramo-nos, assim, da renúncia exigida 
à semente chamada à produção e que se 
destina ao celeiro, para que não venhamos 
a sucumbir em nossas tarefas.
Atirada ao ninho escuro da gleba em 
que deve desabrochar, sofre extremo 
abandono, sufocada ao peso do chão que 
lhe esmaga o envoltório.
Sozinha e oprimida desenfaixam-se das 
forças inferiores que a constringem, a fim 
de que os seus princípios germinativos 

A história do bom samaritano, 
repetidamente estudada, oferece 
conclusões sempre novas. 
O viajante compassivo encontra o ferido 
anônimo na estrada. 
Não hesita em auxiliá-lo. 
Estende-lhe as mãos. 
Pensa-lhe as feridas. 
Recolhe-o nos braços sem qualquer ideia 
de preconceito. 
Conduze-o ao albergue mais próximo. 
Garante-lhe a pousada. 
Olvida conveniências e permanece junto 
dele, enquanto necessário. 
Abstém-se de indagações. 
Parte ao encontro do dever, assegurando-
lhe a assistência com os recursos da própria 
bolsa, sem prescrever-lhe obrigações. 
Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-
nos o exercício da caridade real, mas, até 
agora, transcorridos quase dois milênios, 
aplicamo-la, via de regra, às pessoas que 
não nos comungam o quadro particular. 
Quase sempre, todavia, temos os caídos do 
reduto doméstico. 
Não descem de Jerusalém para Jericó, mas 
tombam da fé para a desilusão e da alegria 

Palavras de Emmanuel

consigam receber a bênção do Céu.
Contudo, mal desponta, habitualmente, 
padece o assalto de vermes que lhe 
maculam o seio, quando não experimenta a 
avalanche de lama, por força dos temporais.
Ainda assim, obscura e modesta, a planta 
humilde crê instintivamente na sabedoria 
da Natureza que lhe plasmou a existência 
e cresce para o brilho solar, vestindo-se de 
frondes tenras e florindo em melodias de 
perfume e beleza para frutificar, mais tarde, 
nos valiosos recursos que sustentam a vida.
À frente, pois, do Semeador Divino, 
não esmoreças ante os pesares da 

incompreensão e do isolamento, das 
tentações e das provas aflitivas e rudes...

Crê no Poder Divino que te criou para a 
imortalidade vitoriosa, e, no silêncio do 
trabalho incessante no bem a que foste 
trazido, ergue-te para a Luz Soberana, na 
certeza de que, através da integração com 
o amor puro que nos rege os destinos, 
chegarão, sob a generosa proteção do 
Celeste Pomicultor, à frutificação da 
verdadeira felicidade.

Do livro: Antologia Mediúnica do Natal.  
Médium: Francisco Cândido Xavier.

para a dor, espoliados nas melhores esperanças, em rudes experiências. 
Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação, 
dentro de casa!
Julgamos, assim, que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis, 
toda vez que nos decidirmos a usá-la, na vida íntima, compreendendo e auxiliando os 
vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. 

Emmanuel - Do Livro Coragem - Chico Xavier
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIVINDADE E EXISTÊNCIA DE JESUS
Ramatis

PERGUNTA: Somos de opinião que Jesus, apesar de toda sua capacidade espiritual e graduação 
angélica, gozava de uma assistência excepcional do Alto. Essa designação de “Filho de Deus” devia 
referir-se mais propriamente ao fato dele exercer uma atividade incomum na Terra. Não é assim?

RAMATIS: Não foi a condição excepcional de “Filho de Deus”, como um ser divino e acima da contextura 
humana dos terrícolas, nem o efeito de uma assistência privilegiada, o sustento de Jesus na sua Obra 
Redentora, mas a sua fé ardente e convicção inabalável em favor da humanidade terrena. Ele já possuía 
em si mesmo, por força de sua hierarquia espiritual, a ventura ou a paz tão desejada pelo homem terreno. 
O êxito absoluto na sua tarefa salvacionista não dependeu de proteções celestiais privilegiadas, 
mas do seu amor intenso e puro, de seu afeto desinteressado e incondicional para com o homem! 
Essas virtudes expandiam-se naturalmente de sua alma e contagiavam quantos o cercavam, assim 
como o cravo e o jasmim não podem evitar que o perfume inerente a sua natureza floral também 
se desprenda sobre as demais flores do jardim!
Jesus não tinha dúvidas quanto a realidade do “Reino de Deus” a ser fundado entre os homens, porque 
esse ideal era manifestação espontânea de sua própria alma, já liberada da roda viciosa das encarnações 
planetárias. Nada mais o atraía para os gozos e os entretenimentos da vida carnal! Todo o fascínio e 
convite capcioso do mundo exterior não conseguiam aliciá-lo para o seu reinado “cesariano”, ou fazê-lo 
desistir daquele “reino de Deus”, que ele pregava ao homem, no sentido de “salvá-lo” da ilusão e do 
cativeiro carnal!
A tarefa messiânica de Jesus desenrolava-se sem quaisquer hesitações de sua parte, sustentada pela 
vivência superior do seu próprio espírito. A sua presença amiga e o seu semblante sereno impressionavam 
a todos os ouvintes, quer fossem os apóstolos, discípulos, simpatizantes, homens do povo ou até 
inimigos!
Assim como o calor revigora o corpo enregelado, sua presença semeava o ânimo e a esperança, fazendo 
as criaturas esquecerem os próprios interesses da existência humana. A fonte que mitiga a sede dos 
viandantes não precisa de “interferências misteriosas” para aliviar os sedentos; ela já possui o atributo 
refrescante como condição inerente a sua própria natureza. Jesus também era uma fonte sublime e 
abençoada de “água espiritual”, sempre pronta a mitigar a sede de afeto, de alegria e de esperança 

dos peregrinos da vida terrena, sem usar de armas agressivas, de moedas, de recursos políticos, de 
credenciais acadêmicas para divulgar a “Boa Nova”! Em vez de recrutar os seus discípulos entre os 
doutos e os ricos, escolheu-os entre os pescadores rudes e Ignorantes, porém honestos e sinceros.
Espírito magnânimo e sábio, embora humilde, ninguém poderia superá-lo ou vence-lo no ambiente 
terráqueo, pois sua aura excelsa, radiante de luz, embora imperceptível aos sentidos dos que o cercavam, 
traçava fronteiras defensivas contra as más intenções e os maus pensamentos dos seus detratores.
PERGUNTA: Porventura Jesus também evoluiu de modo idêntico aos demais homens, conforme vos 
referistes às suas encarnações noutros mundos?
RAMATIS: Jesus também foi imaturo de espírito e fez o mesmo curso espiritual evolutivo através de 
mundos planetários, já desintegrados no Cosmo. Isso foi há muito tempo, mas decorreu sob o mesmo 
processo semelhante ao aperfeiçoamento dos demais homens.
Em caso contrário, o Criador também não passaria de um Ente injusto e faccioso, capaz de conceder 
privilégios a alguns de seus filhos preferidos e deserdar outros menos simpáticos, assemelhando-se 
aos políticos terrenos, que premiam os seus eleitores e hostilizam os votantes de outros partidos. Em 
verdade, todas as almas equacionam sob igual processo evolutivo na aquisição de sua consciência 
espiritual e gozam dos mesmos bens e direitos siderais!
Jesus alcançou a angelitude sob a mesma Lei que também orienta o selvagem embrutecido para a 
sua futura emancipação espiritual, tornando-o um centro criador de novas consciências no seio do 
Cosmo. Ele forjou, a sua consciência espiritual sob as mesmas condições educativas do bem e do mal, 
do puro e do impuro, da sombra e da luz, tal qual acontece hoje com a vossa humanidade! Os orbes 
que lhe serviram de aprendizado planetário já se extinguiram e se tornaram em pó sideral, mas as 
suas humanidades ainda vivem despertas pelo Universo, sendo ele um dos seus venturosas cidadãos.

Texto extraído do livro “O Sublime Peregrino”,  
de Ramatis, psicografado por Hercílio Maes.

Este livro encontra-se à venda na Livraria Ramatis Rua José Higino, 176 - Tijuca - RJ 
Tel: (21) 2572-1302

ee--mmaaiill::  
ddiijjsseerr@@rraammaattiiss..ccoomm..bbrr

CONHEÇA NOSSO DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  IINNFFÂÂNNCCIIAA  EE  JJUUVVEENNTTUUDDEE    [DIJ]

Evangelização com acolhimento, estudo e carinho, 
sob ensinamentos de JESUS, KARDEC E RAMATIS

IINNFFÂÂNNCCIIAA

CCrriiaannççaass  ddee  
33  aa  1122  aannooss

OOss  EEnnccoonnttrrooss  
aaccoonntteecceemm  
vviirrttuuaallmmeennttee  ccoomm  
ccrriiaannççaass  ee  ppaaiiss,,  
eennqquuaannttoo  éé  aavvaalliiaaddoo  
oo  rreettoorrnnoo  
pprreesseenncciiaall  eemm  ffaaccee  
ddoo  cceennáárriioo  ddee  
vvaacciinnaaççããoo  ccoonnttrraa  aa  
CCoovviidd--1199

JJUUVVEENNTTUUDDEE

JJoovveennss  ddee  
1133  aa  2255  aannooss

OOss  EEnnccoonnttrrooss  
aaccoonntteecceemm  
vviirrttuuaallmmeennttee  ccoomm  
ooss  jjoovveennss,,  eennqquuaannttoo  
éé  aavvaalliiaaddoo  oo  
rreettoorrnnoo  pprreesseenncciiaall  
eemm  ffaaccee  ddoo  cceennáárriioo  
ddee  vvaacciinnaaççããoo  
ccoonnttrraa  aa  CCoovviidd--1199

Hipnoterapia - PNL 
Regressão Terapêutica 
Terapia de Vidas Passadas 
Baralho Cigano Terapêutico 
Constelação Familiar Sistêmica 
Psicoterapia Reencarnacionista 

Reconcilie-se com seu PassadoReconcilie-se com seu Passado  
e reconecte-se com sua Essênciae reconecte-se com sua Essência

  @simonedaher_terapias

 (21) 99695-1897      

Federação dos Terapeutas Holísticos do Brasil
 

FTHBR n°44528 
TERAPEUTA CREDENCIADA   

 

Simone Daher 
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A REVOLUÇÃO DE KARDEC
Moacir Costa de Araújo Lima

No aperfeiçoamento de um elo entre a 
pesquisa do espírito e o conhecimento 
científico, Kardec surge como o justo 
meio-termo.
Libertar do âmbito religioso-dogmático 
a análise do que concerne ao espírito, 
tratando-a com metodologia própria da 
ciência, para disso tirar consequências 
éticas, é o objetivo de sua obra.
Por muito tempo, a intolerância 
preconceituosa de um lado e a submissão 
ao dogma, de outro, separaram a pesquisa 
do espírito e suas características da esfera 
do conhecimento científico.
Espírito era do domínio exclusivo das 
religiões. Seus atributos seriam revelados e 
não pesquisados.
Aí, residiu a enorme dificuldade do 
cristianismo com os povos gregos,
Enquanto para estes o conhecimento 
era algo a ser buscado pelo caminho da 
indagação, entendiam aqueles que os dados 
referentes ao espírito seriam revelados 
por um ser supremo, dispensando, via de 
consequência, a investigação e, o que é 
pior, proibindo o livre exame das questões 
atinentes à espiritualidade.
Kardec admite a comunicação, mas não a 
reveste de caráter de verdade absoluta. 
O revelado, via comunicação, deve passar 
necessariamente pelo crivo da razão.
As filosofias e religiões orientais, por 
outro lado, não examinam racionalmente 
seus postulados.
Crer seria uma questão de sensibilidade a 
um mundo mais “sutil” e “verdadeiro”.
O mundo físico é considerado maya, ilusão, 
logo não há qualquer interesse na pesquisa 
de suas leis.
Kardec inova ao aplicar a metodologia da 
ciência para a investigação do espiritual.
Parte de um raciocínio lógico muito 
importante: se a essência do homem, o 
espírito, sobrevive ao transe da morte 
física, pode se comunicar.
Como a evolução é contínua e há 
sempre muito a aprender, a simples 
condição de desencarnado não dá ao 
espírito a onisciência.

Daí porque Allan Kardec, o bom-senso 
encarnado, no dizer de Camille Flamarion, 
aconselha que se filtrem as informações 
espirituais, seja qual for sua fonte e 
presumível origem, com a razão.
No dizer do codificador do espiritismo, é 
preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras.
Kardec propõe, na investigação dos 
fenômenos do espírito, uma metodologia 
baseada no chamado método científico de 
Galileu Galilei. A observação cuidadosa dos 
fenômenos permitirá a corroboração ou 
não de hipóteses a eles relativas.
Esse tipo de conduta, investigativa e não 
dogmática, ensejou que cientistas da 
estirpe de William Crookes e Charles Richet, 
ambos ganhadores de prêmios Nobel, se 
aproximassem do espiritismo com o fim de 
investigar seus fenômenos.
Kardec estabelece respeitosa relação com o 
avanço da científico. Sabendo que a ciência 
evoluirá por suas próprias forças, não tenta 
estabelecer o primado da fé sobre a razão.

Pelo contrário, a fé, para Kardec, tem 
que ser raciocinada, e isso só é possível, 
segundo o codificador, acompanhando o 
progresso científico.
- Fé raciocinada só o é aquela que for capaz 
de encarar a razão face a face, em todas as 
épocas (Allan Kardec).
Vemos nessa renovação revolucionária, 
no campo da ciência e da espiritualidade, 
um convite a cortar as amarras do medo, a 
investigar e a concluir, sempre em sintonia 
com a razão.
Um convite à libertação da ideia de verdades 
absolutas, pois o conhecimento evolui com 
nossa capacidade de entender o Universo, 
quer dizer, a obra de Deus, que nos permitirá 
a compreensão da espiritualidade, mesmo 
em meio à violência característica dos 
pontos de mutação, e a utilização integral 
de nossa inteligência.

Prof. Moacir Costa de Araújo Lima

DESAFIOS EVOLUTIVOS  
e o Autoconhecimento

Lourdes Possatto

Atitudes positivas a serem 
cultivadas e que nos protegem 
das energias negativas

- Amor (aceitação, gratidão, perdão, 
ausência de julgamento, ausência de 
egoísmo, benevolência, compaixão, 
caridade).
- Primeiro para si mesmo e depois para com 
o outro.
- Cultivar a fé e a alegria. A fé é cultivada a 
partir do momento que reconhecemos de 
fato os nossos limites reais, que deixamos 
de nos cobrar e pressionar e abandonamos 
os controles neuróticos. Aí sim deixamos a 
espiritualidade e a vida trabalharem a nosso 
favor, porque de fato estaremos na vibração 
correta. A alegria é cultivada quando não 
colocamos condições mirabolantes para 
nada e aceitamos a vida e as pessoas como 
são, incondicionalmente.
O ápice dos sentimentos, talvez o mais 
difícil e que ainda temos muito para treinar 
e aprender, é justamente o amor – não 
aquele amor-paixão, cheio de neuroses, 
posse, controles, mas o incondicional, o do 
coração puro. Pois:
- AMOR – é a lei que liga todos os seres. 
O amor é a matéria-prima do universo, 
segundo Jesus.

- O amor resume toda a doutrina de Jesus, 
porque é o sentimento por excelência.
- A lei do amor substitui a personalidade 
pela fusão dos seres e extingue as misérias 
sociais.
- Ele implica respeito, aceitação plena do 
outro e agir como gostaria que o outro 
agisse para com você.
Outras atitudes importantes para criar seu 
bem-estar e uma blindagem dos aspectos 
negativos em sua vida:
- Não criar expectativas.
- Para isso, o ideal é não agir por obrigação 
ou sacrifício, e sim pelo coração (atitude 
espontânea).
Outro ponto importante para não 
entrar na energia dos outros é a Lei da 
Responsabilidade:
- Não assuma responsabilidade por salvar o 
outro. Você só salva a si mesmo.
- A responsabilidade para consigo mesmo: 
100%,
- Para com o relacionamento, seja lá qual 
for: 50%.
- Para com o outro: 0% (exceção no caso de 
crianças, animais, doentes ou inválidos, mas 
mesmo com os doentes a responsabilidade 
é relativa, pois eles têm livre-arbítrio, 
exceto no caso de doentes mentais ou que 
perderam a noção de realidade/escolhas).

- Exercer centralidade, estar no aqui e 
agora.
- Visualização de escudo de luz/mantos 
de luz violeta, azul-cobalto, dourado. O 
azul é a cor da proteção, o violeta a da 
transmutação e purificação, e o dourado, a 
da iluminação e purificação da consciência.
- Usar a técnica, mas também trabalhar o 
sentimento de confiança e as atitudes de 
autorrespeito e consideração positiva.
- Respiração profunda e silêncio mental – 
treine para se colocar mais às ordens do 
que sente, e não dos seus pensamentos 
contaminados e egóicos.
- Meditação para ativar o contato com a 
alma/coração/essência.
- Lembre-se sempre de que você é cocriador 
junto ao Pai, assim, inclua em suas 
mentalizações: EU SOU DEUS EM AÇÃO, 
cujo significado é: Deus age em mim; Nele 
vivo, existo e tenho o meu ser. Deixe seu 
Eu Superior ou sua Presença Divina atuar 
em você; abandone os controles racionais 
e entregue-se à Hierarquia Divina que o 
ampara e o dirige em todos os momentos.

Lourdes Possatto

Do livro: Reencarnação e Carma - Desafios 
Evolutivos e Autoconhecimento
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O QUE VOCÊ FAZ DE ESPECIAL?
José Carlos De Lucca

Para vencer a náusea, faz o Santo (Francisco de Assis) como se 
estivesse lavando a Jesus Cristo, põe o pensamento nele, toca as 
úlceras fétidas, como se tocasse as cinco chagas, pedindo: “Curai-
lhe o corpo e a alma, Senhor!” 

Maria Sticco 
São Francisco de Assis, Editora Vozes

Você teria coragem de dar banho em uma pessoa que tem o 
corpo todo coberto por feridas purulentas e fétidas, resultantes de 
doença infecciosa? Imagine que tal pessoa era um doente de lepra 
em estágio avançado, um doente que, além das feridas que lhe 
martirizavam o corpo, tinha um temperamento irascível, que nem 
os frades franciscanos toleravam, porque se dizia que ele “tinha o 
diabo no corpo”. Se você for parecido comigo, provavelmente não 
colocaria as mãos neste enfermo em hipótese alguma. Mas alguém 
colocou.
São Francisco de Assis foi chamado para atender este irmão, pois 
ninguém mais o suportava no leprosário. Francisco o envolveu em 
palavras doces e pacienciosas, mas nada disso foi capaz de acalmá-
lo. O Santo de Assis compreendeu que nenhum argumento seria 
capaz de amenizar o sofrimento daquele irmão. Somente o amor 
poderia fazer algum milagre. Francisco se faz servo do amor e, 
dirigindo-se ao leproso, disse humildemente: Pede o que quiseres, 
que eu te farei.
Sem nenhuma cerimônia, o doente pede que Francisco lhe banhe 
o corpo, pois não suportava mais o cheiro podre que as feridas 
exalavam. Imediatamente, o pobrezinho de Assis manda aquecer 
água com ervas odoríferas. Ele mesmo despiu o doente e começou 
a banhá-lo com muito carinho e delicadeza, apesar da náusea 
que sentia. Aquilo talvez não passasse de banho, mas Francisco 
transformou aquele momento desagradável em um banho de 
profunda espiritualidade. Enquanto lavava as feridas do leproso, 
Francisco se recordava das palavras do Mestre:
Pois eu estava com fome e vocês me deram comida; estava com sede e 
me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava 
sem roupa e me vestiram; estava doente e cuidaram de mim. Estava 
na cadeia e foram me visitar... Quando vocês fizeram isso ao mais 
humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram.  (Mateus 25, 35-36)
Francisco agiu como se estivesse lavando as chagas de Jesus. 
Desaparecem a náusea, a repulsa e a intolerância, pois o amor 
nasceu nas mãos do Santo da humildade. E o milagre não tardou: 
O pobre enfermo se sente, de fato amado pela primeira vez e já 
não sofre; esquece a doença, como se as crostas pruriginosas e a 
fetidez das úlceras houvessem desaparecido ao toque daquelas 
mãos maternais e, em vez das chagas do corpo, vê agora as chagas 
de sua alma, a soberba, a ira, a rebeldia contra Deus, os múltiplos 
pecados de sua juventude, dos quais vem a lepra e chora. Chora 
e suas lágrimas, caindo na água perfumada, curam-lhe corpo e 
alma.” (São Francisco de Assis, Maria Sticco, Editora Vozes)

trazem úlceras na alma e, muitas vezes, no corpo também. Queremos fugir delas, nos 
distanciar o mais possível. Mas é entre elas que o Cristo se esconde. O Cristo doente, 
traído, maltratado e crucificado. É esse Jesus que espera ser tocado por nós. Não é o 
Jesus bonito dos quadros e das esculturas; não é o Jesus dos teólogos; não é o Jesus nas 
Alturas. É o Jesus que habita as trevas; é o Jesus carente do nosso amor; o Jesus criança 
na manjedoura procurando o calor das nossas mãos; é o Jesus traído querendo o nosso 
abraço; é o Jesus morto pedindo a nossa vida
Com o Cristo, o nosso amor precisa ser especial, não o amor das conveniências e 
facilidades, mas o amor desafiador e destemido. Ele mesmo nos fez uma pergunta que 
não me sai da cabeça: 
Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os 
pagãos fazem isso! (Mateus 5,47)
Agora mesmo poderemos tocar Jesus. Ele está tão próximo de nós mais do que podemos 
supor. Jesus está na sua casa, no trabalho, na via pública, em cada pessoa infeliz que 
cruzar o nosso caminho. E não desconsidere que, dentro de nós mesmos, o Nazareno 
também está presente, todas as vezes que estivermos caídos pelo sofrimento. A água 
do banho de São Francisco é a água do amor que cura e liberta.
Alguém à sua volta está precisando de um banho, alguém que está bem sujo e ferido. 
Quem sabe este alguém seja você mesmo!

Do livro: ALGUÉM ME TOCOU – PORQUE EU SENTI QUE DE MIM SAIU PODER 
de José Carlos De Lucca

Francisco tocou Jesus ao banhar as feridas do leproso. Muitas vezes, 
temos o ímpeto de querer tocar imagem ou escultura. Mas o Cristo 
não está morto para se esconder em coisas mortas! Cristo está vivo 
e Ele mesmo nos deu a pista de como tocá-lo. 
Procure Jesus entre os tristes e leve a eles alegria, e, assim enxugará 
as lágrimas do Mestre.
Procure Jesus entre os famintos e alimente-os, e, desta forma, 
saciará a fome de Jesus por mais solidariedade na face da Terra.
Procure o Cristo entre os doentes, socorrendo-os com seus recursos, 
e, desta maneira, colocará remédio nas feridas dos pregos que até 
hoje continuam martelando Jesus.
Procure o Cristo entre os seus inimigos, doando-lhes a dádiva do 
perdão, e assim conseguirá tocar-lhe o coração transpassado pelas 
lanças do ódio que ainda se derrama sobre o Nazareno.
Jesus sempre estará nos esperando entre as pessoas que nos 
desafiam a capacidade de amar. São palavras dele: Amai os vossos 
inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos 
odeiam, e orais pelos que vos perseguem, para que sejais filhos de 
vosso Pai que está nos céus. (Mateus 6, 44-45)
Guardo a certeza de que todos nós temos pessoas difíceis em 
nossos círculos de convivência. São exigentes, rebeldes, ingratas, 
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VERDADEIRO AMOR
Momento Espírita

O que é amor verdadeiro? Será que existe 
esse sentimento na face da Terra?
O amor é de essência divina e cada filho de 
Deus tem no íntimo a centelha dessa chama 
sagrada. E o amor tem várias maneiras de 
se manifestar.
Existe amor de mãe, de pai, de esposa, de 
marido, de irmão, de tio, de avó, de avô, de 
neto, de amigo, etc.
Um dia desses, lemos, num periódico 
digital da Colômbia, uma história de amor 
das mais belas e significativas, contada por 
uma doutora colombiana.
Numa tradução livre para o português, eis 
o que contou a médica:
Um homem de certa idade foi à Clínica, onde 
trabalho, para tratar de uma ferida na mão.
Estava apressado, e enquanto o atendia 
perguntei-lhe o que tinha de tão urgente 
para fazer.
Ele me disse que precisava ir a um asilo de 
idosos para tomar o café da manhã com 
sua esposa, que estava internada lá.
Disse-me que ela estava naquele lugar 
há algum tempo porque sofria do Mal de 
Alzheimer, já bastante avançado.
Enquanto acabava de fazer o curativo, 
perguntei-lhe se sua esposa se incomodaria 
caso ele chegasse atrasado naquela manhã.
“Não”, respondeu ele. “Ela já não sabe 
quem eu sou. Faz quase cinco anos que não 
me reconhece.”
Então lhe perguntei com certo espanto: 
“Mas se ela já não sabe quem é o senhor, 
por que essa necessidade de estar com ela 
todas as manhãs?”
Ele sorriu, e com um olhar enternecido 
me disse:
“É... Ela já não sabe quem eu sou, mas eu, 
entretanto, sei muito bem quem ela é.”
Tive que conter as lágrimas, enquanto ele 

saía, e pensei: “É este tipo de amor que 
quero para minha vida.”
O verdadeiro amor não se reduz nem ao 
físico nem ao romântico.
O verdadeiro amor é a aceitação de tudo o 
que o outro é... do que foi... do que será... 
e do que já não é...

*   *   *
O Mal de Alzheimer é um transtorno 
neurológico que provoca a morte das 
células nervosas do cérebro, descrito pelo 
neuropsiquiatra alemão Alois Alzheimer, 
que é de onde vem seu nome.
Pode se apresentar em pessoas a partir 
dos quarenta anos de idade, de maneira 
lenta e progressiva.
Em estado avançado, provoca no paciente 
a incapacidade para se comunicar, 
reconhecer pessoas, lugares e coisas.
O enfermo perde a capacidade de caminhar, 
de sorrir, de fazer a própria higiene, e passa 
a maior parte do tempo dormindo.

No entanto, do ponto de vista espiritual, é 
uma bendita oportunidade de aprendizado 
para o Espírito imortal, que fica 
temporariamente encarcerado no corpo 
físico, sem poder se manifestar.
Geralmente, o Espírito percebe tudo o que 
se passa com ele e ao seu redor, mas não 
consegue se expressar.
Todavia, não fica insensível à atenção, ao 
afeto, ao carinho e à ternura que lhe dedicam.
A pessoa sente o amor com que a envolvem.
Por todas essas razões, vale a pena refletir com 
a médica, que ficou a pensar consigo mesma, 
depois que seu paciente foi ver sua amada:
É este tipo de amor que quero para minha vida.
O verdadeiro amor não se reduz nem ao 
físico nem ao romântico.
O verdadeiro amor é a aceitação de tudo o 
que o outro é... do que foi... do que será... 
e do que já não é...

Redação do Momento Espírita,  
com base em matéria assinada por  

Martha Isabel Martinez Gómez, MD

O SEGREDO DA MORTE
Momento Espírita

Querido pai, hoje eu vi a morte chegar 
para você.
Seus braços, antes ternos e carinhosos, 
fecharam-se e a sensação do último abraço 
é o que cultivo em minha lembrança.
Seu sorriso, aquele que iluminava meu dia 
e abrandava meu coração, encerrou-se. 
Agora eu o guardo somente em minhas 
memórias, as quais nem sempre são 
suficientes nos dias de maior saudade.
Seus olhos, esmeraldas verdes, eu os vi se 
fecharem numa dormência profunda que 
não pude acordar com o meu costumeiro 
Bom dia.
Você soltou minha mão. Você partiu.
Querido filho, hoje nos reencontramos. Há 
alegria maior para um pai?
Há quanto tempo eu esperava pelo seu 
retorno às moradas celestes.
Nossos olhos, idênticos no verde da cor, 
embaçam-se pelas lágrimas que deixamos 
correr soltas.
Seus braços envolvem-me num profundo 
abraço e então sorrimos juntos, cúmplices 
na trama do amor que a morte não foi, não 
é e jamais será capaz de desatar.
Nossas vozes ecoam em uníssono para 
louvar e bendizer a Deus pela alegria do 
reencontro.
Quando nossos olhares sorriem um para 
o outro, quando nossas mãos se tocam, 

quando nossos corações pulsam no mesmo 
compasso, temos a certeza, absoluta 
certeza, de que por nenhum instante 
estivemos verdadeiramente separados.
Um poeta escreveu:
Quereis conhecer o segredo da morte.
Mas como podereis descobri-lo se não o 
procurardes no coração da vida?
A coruja, cujos olhos, feitos para a noite, 
são velados ao dia, não pode descortinar o 
mistério da luz.
Se quereis realmente contemplar o espírito 
da morte, abri amplamente as portas do 
vosso coração ao corpo da vida.
Pois a vida e a morte são uma e a mesma 
coisa, como o rio e o mar são uma e a 
mesma coisa.
Na profundeza de vossas esperanças 
e aspirações dorme vosso silencioso 
conhecimento do além.
E como sementes sonhando sob a neve, 
assim vosso coração sonha com a primavera.
Confiai nos sonhos, pois neles se ocultam 
as portas da eternidade.
Vosso temor da morte é semelhante ao 
temor do camponês quando comparece 
diante do rei, e este lhe estende a mão em 
sinal de consideração.
Não se regozija o camponês, apesar do seu 
temor, de receber as insígnias do rei?

Contudo, não está ele mais atento ao seu 
temor do que à distinção recebida?
Pois, que é morrer senão expor-se, desnudo, 
aos ventos e dissolver-se no sol?
E que é cessar de respirar senão libertar o 
hálito de suas marés agitadas, a fim de que 
se levante e se expanda e procure a Deus 
livremente?
É somente quando beberdes do rio do 
silêncio que podereis realmente cantar.
É somente quando atingirdes o cume da 
montanha que começareis a subir.
É quando a terra reivindicar vossos 
membros que podereis verdadeiramente 
dançar.
As duas esferas da existência são como 
uma ponte, que cruzamos de tempos em 
tempos. A morte, um adeus aparente, é 
apenas uma dentre tantas travessias.
Em ambos os planos, há constantes 
chegadas e despedidas.
Ao atravessarmos a ponte novamente, 
saibamos que, se por um lado deixaremos 
lágrimas de saudade, por outro 
encontraremos alegria pelo abraço há 
muito esperado.
Pensemos nisso!

Redação do Momento Espírita,  
com transcrição do cap. A Morte,  

do livro O Profeta, de Khalil Gibran,  
ed. ACIGI. Em 2.11.2021

Colabore conosco.
Ajude-nos a ajudar!
Colabore conosco.
Ajude-nos a ajudar!

Banco Itaú
Ag. 3031 c/c 30425-0
Sociedade Espírita Ramatis
CNPJ 33.991.423/0001-70
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RECEITA DE NATAL:  

OS BISCOITOS DE GENGIBRE  
DA FAMÍLIA REAL
O trabalho artesanal na cozinha do Palácio 
de Buckingham fica a todo vapor o ano 
inteiro, mas, nessa época, o ritmo aumenta. 
Uma das delícias que saem do forno são os 
tradicionais biscoitos de gengibre, servidos 
nesta temporada natalina.
A receita foi compartilhada com um convite 
para que as famílias preparem o doce em 
suas casas - ideia acatada por seguidores 
de todo canto do mundo. “Lindos biscoitos! 
Vou usar essa receita na minha cozinha 
em Toronto, no Canadá”, disse um deles. 
Confira a receita abaixo.

Biscoitos de Gengibre  
do Palácio de Buckingham
Rende 10 biscoitos (5 cm de diâmetro)

INGREDIENTES
• 200 g de farinha de trigo com fermento
• 1 colher (chá) de gengibre ralado
• 1 colher (chá) de tempero misto inglês 

(mistura de canela com outros temperos 
usados em doces, como noz-moscada, 
cravo, cardamomo, veja receita abaixo)

• 100 g de manteiga sem sal
• 75 g de açúcar mascavo
• 25 gramas de açúcar de confeiteiro para 

polvilhar
• 3 colheres (sopa) de leite
• Glacê para decorar
 
MODO DE PREPARO
Peneire a farinha e as especiarias sobre 
uma tigela. Junte a manteiga cortada em 
cubos e misture com as pontas dos dedos.
Adicione o leite para formar uma pasta. 
Enrole em filme e deixe descansar por no 
mínimo 2 horas (fica melhor se descansar 
por uma noite inteira)
Preaqueça o forno a 180°C.
Estique a massa usando um rolo até ficar 
com aproximadamente 3 mm de espessura. 

Corte os formatos usando cortadores de pâtisserie.
Coloque os bicoitos em uma assadeira coberta com papel-manteiga próprio para culinária, 
sem encostar um no outro. Polvilhe com um pouco de açúcar granulado antes de assar a 
180 graus.
Deixe esfriar completamente em uma grade antes de decorar com glacê.

RECEITA DE TEMPERO MISTO INGLÊS (MIXED SPICE)
Misture as especiarias abaixo e guarde em vidro de fechamento hermético, abrigado da luz:
• 1 colher (sopa) de pimenta jamaicana em pó
• 1 colher (sopa) de canela em pó
• 1 colher (sopa) de noz-moscada em pó
• 2 colheres (chá) de macis em pó
• 1 colher (chá) de cravo em pó
• 1 colher (chá) de semente de coentro em pó
• 1 colher (chá) de gengibre em pó

Fonte: https://revistacrescer.globo.com/Curiosidades/noticia/2018/12/receita-de-natal-os-biscoitos-de-
gengibre-da-familia-real.html


